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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Styrelsen avger härmed detta årsbokslut för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31.

Ekonomin 

Klubbens övergripande ekonomi är fortsatt god men årets verksamhet genererade ett underskott på drygt 50.000 

kr. Huvudanledningen till detta är de förändrade hyresförutsättningarna. Arbetet med att ställa om verksamheten 

från att tidigare ha arrenderat en egen hall till att under 2020 vara en hyresgäst hos RQT har tvingat klubben att 

fundera igenom verksamheten i grunden och vi tror oss vara på god väg att åter nå ett nollresultat för helåret 

2021. 

Utebanorna

Inför sommaren lades nya linjer och banorna färdigställdes i riktigt fint skick vilket många spelare påpekade. Under 

försommaren arrangerades flera sommarläger både för vuxna och barn. Förhoppningen är att vi kan arrangera 

flera seriematcher och ett klubbmästerskap ute under 2021. Vi noterar att Aktiviteten på banorna har ökat för 

varje år och gläds åt att många spelare upptäcker tjusningen med att spela ute.

SWTKs verksamhet har trots ett annorlunda år både vad gäller pandemi och den nya RQT-anläggningen utvecklats 

på många positiva sätt. Vi har sedan september 2020 kunnat erbjuda spel i en av Sveriges finaste anläggningar och 

responsen hos våra medlemmar har varit mycket positiv. Samarbetet mellan SWTK och RQT har fungerat på ett 

mycket bra sätt och vi ser fram emot en fortsatt utveckling av verksamheten under 2021. 

 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten och antalet medlemmar var vid året slut 517. 

Klubben har svarat för drift och skötsel av två utebanor belägna intill Campushallen. Arrendet sträcker sig fram till 

2024. 

Ungdomsverksamheten 

Ungdomsverksamheten tog under året återigen ett kliv framåt och många nya spelare började i klubben samtidigt 

som många befintliga spelare valde att utöka och träna fler tillfällen under veckorna. I övrigt har vi haft god hjälp 

av Noah, Sixten och William med flera.

 

Senior- och veteranverksamhet 

Cirka 85 seniorer har deltagit i vuxenträningen i klubben. Gruppspelet fungerade bra med drygt 30 spelare. 

Gruppspelande veteraner har bestått av ca 30 spelare som spelat 3 dagar/vecka. Bertil Ericsson har fört 

spelprogrammet.

 

Tävlingar och gruppspel 

KM genomfördes traditionsenligt i januari. Vi anordnade även KM utomhus vilket var uppskattat. För resultat se 

hemsidan. Klubben har även haft fyra stycken lag som har spelat i svenska tennisförbundets seriespel.

 

Under hösten så togs administrationen av gruppspelet över av RQT och vi kan konstatera att intresset för 

matchspel är stort. Gruppspelet har på kort tid vuxit från 25 - 60 deltagare i alla åldrar och nivåer. En mycket 

positiv utveckling med andra ord.  
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RESULTATRÄKNING Not

2020-01-01

2020-12-31

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning 3 1 725 272

223 755

Medlemsavgifter 85 288
Övriga intäkter 4 193 370
Summa intäkter 2 227 685

Verksamhetens kostnader

Verksamhetskostnader -936 029
Personalkostnader 6 -1 350 355
Rörelseresultat -58 699

ÅRETS RESULTAT -58 699

Bidrag
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BALANSRÄKNING Not 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 28 742 546

Summa omsättningstillgångar 742 546

TILLGÅNGAR 742 546

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 29

Eget kapital 765 273
Ungdomsfond 16 832
Årets resultat -58 699
Summa eget kapital 723 406

Skulder

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 35 19 140
19 140

SKULDER OCH EGET KAPITAL 742 546
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Upplands Väsby 2021-

Jacob de Geer Therese Andersson
Ordförande

Karolina Wiklund Mikael Floberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-.

Bengt Högberg Lollo Berglund
Revisor Revisor
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